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Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla (9 st ) välkomna
Årsmötets utlysning godkändes.
Dagordningen godkändes.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Gunnar Hedin valdes till ordförande och Erland Carlson som sekreterare.
Val av protokolljusterare
Lars Jäderberg och Jan Anders Karlsson valdes att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes
Styrelsens Förvaltningsberättelse
Balansrapport och resultatrapport Granskades och godkändes
Revisorernas berättelse
Revisorernas rapport lästes upp och förklarades godkänd.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att styrelsen har full ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse
Val av ordförande på ett år
Beslut. Gunnar Hedin valdes på ett år.
Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år
Erland Carlson väljer att avgå ur styrelsen. Jan Anders Karlsson lovar att ställa upp 2 år till
Valberedningens förslag på ny ledamot efter Erland är Joakim Forsberg . Bo Hedin
Föreslår Hans Andersson.
Beslut. Mötet beslutar att välja Jan Anders Karlsson och Joakim Forsberg som ordinarie
ledamöter på 2 år. Lars Busk har ett år kvar som ledamot men väljer att avgå ur styrelsen
valberedningens förslag som ersättare är Thomas Hansson som mötet väljer på ett år.
Val av styrelsesuppleant
Beslut. Bo Hedins förslag, Hans Andersson valdes till styrelsesuppleant på ett år
Val av 2 revisorer på ett år
Valberedningen föreslår omval för Urban Jonasson och Tony Moden. Mötet beslutar
enligt valberedningens förslag.
Val av revisorssuppleant på ett år
Gunnar Hedin föreslår Erland Carlson och mötet väljer Erland till revisorssuppl. På ett år
Val av valberedning. Mötet föreslår omval. Ove Salomonsson och Sven Åke Jonasson
Väljs till valberedningen på ett år.

11. Årsavgifterna (medlemsavg och ledkortsavg.)
Mötet bestämmer att medlemsavg. Ska vara oförändrat. När det gäller ledkort föreslår
Ove Salomonsson att medlemmar i LSK betalar det pris som Nordic Area kommer fram
till vid sitt årsmöte. Mötet beslutade att anta Oves förslag.
12. Övriga frågor
Gunnar informerar att vi får det ansökta bygdemedlet för inköp av ny sladd.
Mötet godkände även Gunnars förslag att klubben ska tacka ja om vi får förfrågan om
Försäljning på yran Fredagen i sommar.
Bo Hedin berättade om ett möte vi var på gällande krisen i Folkets hus ekonomi, kan
föreningarna i byn göra en insats? Mötet ansåg att vi skulle av vakta och se om byalaget
kommer att återuppstå. Det har framkommit önskemål om att återuppta någon form av
fäbodturen, styrelsen får föreslå utflyktsmål och utse någon som kan leda den. Därpå
avslutades mötet och ordföranden tackar för visat intresse och för kaffe med nybakat
som serverades.
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